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1. Definities  

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch 

werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere 

werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen 

worden gesteld.   

Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is 

vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, CD-rom, DVD of memory 

stick.   

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.  

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.  

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.  

  

2. Toepassing  

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een 

Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of 

schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen 

schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.   

  

3. Offertes  

Offertes zijn geheel vrijblijvend en ten hoogste 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is 

vermeld.   

  

4. Vergoeding  

In de offerte wordt een vergoeding voor het te verrichten werk genoemd. Indien aannemelijk 

is gemaakt, dat Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke 

redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding 

door de Wederpartij in aanmerking. Wanneer Fotograaf hogere kosten en/of meerwerk denkt 

te moeten verrichten, wordt dit vooraf met Wederpartij besproken.   

  

5. Factuur en betaling  

De factuur wordt na het verrichten van de werkzaamheden door Fotograaf aan Wederpartij 

verzonden. Indien Wederpartij niet akkoord gaat met de factuur, dient deze dit binnen 10 

dagen na ontvangst van de factuur kenbaar te maken aan Fotograaf.   

De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst te zijn voldaan.   

  



6. Levering  

6.1 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een 

door beide partijen overeengekomen wijze.   

6.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt deze in redelijkheid door de Fotograaf 

vastgesteld. Fotograaf zal er naar streven om binnen 31 dagen na een opname de foto’s 

digitaal te leveren.   

6.3 Indien Wederpartij een vervroegde levertijd wenst, kan Fotograaf hiervoor de 

oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met 25% verhogen.  

6.4 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan 

afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht van 

afzonderlijke waarde is.   

6.5 Na een fotoshoot zullen afdrukken worden geleverd zoals vooraf overeengekomen. De 

digitale bestanden van de fotoshoot blijven eigendom van de fotograaf. Indien gewenst 

kunnen digitale bestanden in JPG formaat tegen een vergoeding worden geleverd. 

6.6 Het kan ten alle tijden voorkomen dat de fotograaf de overeengekomen levertijd door 

onvoorziene omstandigheden niet kan nakomen. De fotograaf verplicht zich er toe indien 

zulke omstandigheden zich voordoen de afnemer op de hoogte te brengen van de vertraging.  

7. Klachten  

7.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 

binnen vijf werkdagen na levering van de Fotografische werken, schriftelijk aan de Fotograaf 

te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed 

werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij 

zou leiden.   

7.2 Bij klachten ontstaan door technische problemen kan Bijzonderefotos.nl niet 

aansprakelijk gesteld worden voor eventuele geleden (financiële schade). Bijzonderefotos.nl 

maakt back-ups van bestanden en stelt alles in het werk om risico’s zo veel mogelijk te 

beperken. Indien een gedeelte van het fotomateriaal niet beschikbaar is, zal de in rekening 

te brengen vergoeding eenzijdig door Bijzonderefotos.nl naar rato worden aangepast. Mocht 

er als gevolg van onmacht situatie zoals brand, diefstal of defecte geheugenkaarten al het 

gemaakte fotomateriaal verloren gaan, dan zullen uiteraard geen kosten in rekening worden 

gebracht.   

7.3 Ondanks haar gedegen ervaring kan Bijzonderefotos.nl en aan haar gelieerde fotografen 

door de aard van de reportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op 

fotogebied (groesfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, 

of dat ieder moment, al dan niet spontaan kan worden vastgelegd. Bijzonderefotos.nl kan 

nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van dergelijke beelden.   

7.4 Bijzonderfotos.nl werkt met een professioneel beeldscherm voor optimale kleurwerkingen 

en –correctie. Het is mogelijk dat de opdrachtgever op zijn/haar beeldscherm de kleuren om 

helderheid  van de foto’s  anders ervaart. In zulks voorkomende gevel heeft haar 

opdrachtgever geen recht op een nieuw product, terug storting van betaling of een andere 

vergoeding.   

  

8. Opdracht  

8.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de 

Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.  



8.2 De opdrachtgever ontvangt voorafgaand aan iedere fotosessie vrijblijvende informatie 

over de kosten van de fotosessie.   

8.3 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Wederpartij van 

de offerte van de Fotograaf. Wederpartij dient schriftelijk (per e-mail of brief) aan Fotograaf 

kenbaar te maken te offerte te aanvaarden.   

8.4 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet 

uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.   

8.5 Bij annulering van een opdrachtovereenkomst binnen 14 dagen voor de uitvoerdatum, 

geldt een boete van 25% van het overeenkomstbedrag.   

8.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van 

de toeleveranciers en derden met wie Fotograaf werkt om tot uitvoering van de 

opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.   

  

Bruidsfotografie  

De opdrachtgever ontvangt een offerte waarin de afspraken omtrent de fotografie op de 

trouwdag van de opdrachtgever(s) zijn vastgelegd, Indien de opdrachtgever akkoord gaat met 

de offerte, dient de opdrachtgever deze ondertekend te retourneren aan Bijzonderefotos.nl. 

Met het onderteken van de offerte gaat men ook akkoord met de algemeen voorwaarden 

zoals beschreven op de site van Bijzonderefotos.nl  

Indien de opdrachtgever verzuimt de betaling van de bruidsfotografie te voldoen binnen de 

gestelede betalingstermijn, dan krijgt de opdrachtgeer de DVD/USB stick met fotomateriaal 

en /of het fotoalbum slechts geleverd nadat het volledige openstaande bedrag op de 

bankrekening van Bijzonderefotos.nl is bijgeschreven.   

De opdrachtgever heeft het recht tot 90 dagen voor de trouwdatum de opdracht voor de 

trouwreportage aan Bijzonderefotos.nl te annuleren. In zulks geval zullen geen kosten in 

rekening worden gebracht . Bij annulering tussen 90 en 7 dagen voor de trouwdatum wordt 

50% van het tarief in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 7 dagen voor de 

touwdatum wordt het volledige tarief in rekening gebracht met eventuele vermindering van 

de meerkosten van het fotoalbum.  

In geval van ziekte of anderszins onvoorziene afwezigheid op de huwelijksdag van een van de 

fotografen van Bijzonderefotos.nl ka de opdrachtgever geen aanspraak maken op een 

vervangende fotograaf op een financieel vergoeding. In een dergelijke situatie stelt de 

opdracht gever zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en zullen er alle mogelijke 

inspanningen worden verricht om te zoeken naar een vervangende fotograaf.   

  

Het auteursrecht c.q. copyright als ook het intellectuele eigendom van al het door of namens 

Bijzonderefotos.nl gemaakt foto mariaal berust te alle beiden bij Bijzonderefotos.nl tenzij 

anders is overeengekomen.  

De opdrachtgever geeft Bijzonderefotos.nl toestemming om de gemaakte foto’s van de 

opdrachtgever te gebruiken voor fotowedstrijden, promotiedoeleinden op internet ( zoals 

blog/portfolio/sociale-media/andere website) en in drukwerk (zoals  

flyer/exposities/duplicaat albums). De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of 

restitutie.  

Indiende opdrachtgever uitdrukkelijk niet wenst dat ( een deel van ) de gemaakte foto’s van 

hem/haar of van haar gezins- of familieleden (indirecte lijn()  gebruikt worden voor 



promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de opdracht gever dit vooral 

schriftelijk kenbaar te maken aan Bijzonderefotos.nl.  

Voor wat betreft de DVD/USB met de digitale fotobestanden heeft de opdrachtgever het 

recht tot productie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor 

commerciële- of non profit bedrijven te gebruiken  en /of te (laten) publiceren in gedrukt of 

digitale media zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bijzonderefotos.nl Het 

is niet toegestaan dat de opdracht gever digitale bestanden inzet voor fotowedstrijden, 

zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bijzoderefotos.nl   

   

9. Internet  

De Fotograaf houdt zich het recht voor, het door haar vervaardigd Fotografisch werk voor 

eigen promotie doeleinden te gebruiken, d.w.z. voor plaatsing op de websites ter promotie 

van activiteiten, ten behoeve van wedstrijden, plaatsing in magazines en voor 

presentatiealbums.  

De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte 

van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld.   

  

10. Auteursrecht   

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.  

11. Inbreuk op auteursrecht  

Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als 

een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.  

Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door 

de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, 

zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder 

begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke 

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).   

  

12. Naamsvermelding  

12.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden 

vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden 

opgenomen. Ten zijn anders overeen gekomen.  

12.2 Bij niet nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van ten 

minste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding, zonder enig 

recht te verliezen op vergoeding van overig geleden schade. (waaronder begrepen het recht 

op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten).   

12.3 Wanneer de Wederpartij toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te 

verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de 

naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van 

digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat 

de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn 

gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de 

XMP en de ICC standaards.  



  

13. Persoonlijkheidsrechten  

13.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en de openbaarmaking van een  

Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, conform artikel 

25 lid 1 sub c en d Aw in acht.   

13.2 Bij schending van de bedoelde persoonlijkheidsrechten komt de Fotograaf een 

vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde 

vergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

(waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle 

daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).  

  

14. Rechten van derden  

De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen 

verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere 

rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.  

De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit 

artikel bedoelde personen.  

  

15. Aansprakelijkheid Fotograaf  

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, 

tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem 

ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het 

factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de 

hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. De Fotograaf kan niet 

aansprakelijk gesteld worden als er sprake is van overmacht.   

  

16. Faillissement/ surseance  

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te 

beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval 

van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte toestemming 

voor reproductie van Fotografische werken te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd 

met de redelijkheid en billijkheid zijn.   

  

17. Rechts- en forumkeuze  

17.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst 

door het Nederlands recht.   

17.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en 

een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter in Nederland.   

  



Bijzonderefotos.nl kan deze verklaring, alsmede kenbaar gemaakte aanbiedings- en/of 

kortingsacties op welk gewenst moment wijzingen door de gewijzigde verklaring op haar 

website te plaatsen  

  

  


